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WETENSCHRPPERS

PROEFJES naEN
Alsje denkt aan wetenschap, dan denk

je meestal meteen aan uitvindingen

doen en proeâes uitvoeren in een labo-

ratorium. Wetenschappers hebben dan

ook meestal een lange witte jas aan, een

veiligheidsbril op, een reageerbuisje in

hun hand en eh... ontplofte haren. Toch?

ONTDEKKINGEN

Nou nee. Lang niet alle wetenschappers

dragen een witte labjas. En lang niet

alle wetenschappers doen proefjes met

bruisende brouwsels en explosies. We-

tenschappers zijn zo verschillend dat je

eigenlijk niet kunt zeggen hoe ze eruit-

zien. Het kunnen mannen zijn of vrouwen.

Ze kunnen jong zijn of oud. En ze kunnen

overal vandaan komen. Ook hun werk

verschilt De één doet proefjes in een labo-

ratorium, de ander doet veldonderzoek of

gaat de natuur in om dieren te bestuderen

en weer een ander doet onderzoek met

vragenlijsten Toch is het allemaal weten-

schap. Bij wetenschap gaat het om het be-

studeren van de wereld om je heen en de

wereld binnen in jezelf. Daarbij ontdekken

wetenschappers steeds nieuwe dingen.

Bijvoorbeeld waarom je sneller gaat ade-

men als je rent, waarom bladeren aan de

bomen kleuren in de herfst, wat er gebeurt

als sterren ontploffen of hoe je een auto

het zuinigst kan laten rijden. Om tot die

ontdekkingen te komen, doen zij onder-

zoek. Ze bedenken een theorie en gaan dan

met experimenten kijken of hun theorie

klopt.

PLATTE AARDE

Soms komen wetenschappers er na vele

jaren achter dat een theorie die er al ja-

ren was, niet klopt. Zo dachten mensen

vroeger dat de aarde plat was en dat de

zon om de aarde draaide. Later ontdekten

wetenschappers dat de aarde helemaal

niet plat is, maar rond en dat hij om zijn

eigen as draait, waardoor wij elke 24 uur

een dag en een nacht hebben. Zo is er altijd

wel iets nieuws te ontdekken. Ben je ook

nieuwsgierig naar hoe de wereld in elkaar

zit? Misschien is de wetenschap dan wel

iets voor jou!




